Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 25
ze dne 4. 3.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:
Omluven:

Program:

10 členů zastupitelstva obce
1 člen
4 občané

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Projednání změny č. 1 územního plánu
4) Žádosti
5) Různé
6) Diskuze
7) Usnesení
8) Závěr

1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva
Schmidová. Konstatovala, že zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit stanoveným
programem jednání. Protože bylo přítomno 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Martina Kubovčíka a Bc. Miroslava Vaníčka,
zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO rozhodlo, že ze změny č. 1 územního plánu Běrunice se vypouští plochy č. par. 61/1,
60/1, 55/1, 69/1, 76/1, 92/1, 92/66 ,42/1, 57/18,55/22,55/2,62/1 a 234/5 v k. ú. Běruničky,
142/1 a 142/33 v k. ú. Velké Výkleky. Dále se nebude pořizovat změna na těchto pozemcích
č. par. 7/1 a 1/4 v k. ú. Běruničky
4) V dalším bodě ZO projednalo tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost Honebního společenstva Běrunice o pronájem obecních
pozemků, ostatních ploch a lesa ve vlastnictví obce Běrunice za účelem honitby výkonu práva
myslivosti od 1. 4. 2012 do 31. 3. 2023.
- ZO projednalo a schválilo žádost firmy Transcentrum bus s. r. o., Boleslavská 98/6,
Kosmonosy o udělení souhlasu s provozováním vnitrostátní zvláštní linkové dopravy v naší
obci.

5) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo zaplacení daně z převodu nemovitostí u koupených pozemků v k.
ú. Běrunice č. par. 392/30, 392/29 a 392/1.
- ZO projednalo a schválilo podání žádosti na úřad práce o sedm pracovních míst.
- ZO projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu
oken v ZŠ Běrunice a vypracování energetického auditu včetně energetického štítku na ZŠ a
OÚ v Běrunicích
- ZO projednalo a schválilo změnu využití pozemku č. par. 245/1 v k. ú. Vlkov nad Lesy.
Poplatek za podání žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území zaplatí pan Pšenička.
- ZO projednalo a schválilo nákup, popřípadě pronájem stojanu na ekovodu

Diskuze:
- starostka informovala o podmínkách prodeje plynovodu
- starostka informovala zastupitele, jakým způsobem by bylo možné uskutečnit pozemkové
úpravy v našich katastrech
- starostka informovala zastupitele o dopisu od paní Úmysové
-starostka informovala o dopisu SŽDC o přijetí naší žádosti o odkup pozemků
V Běrunicích dne 4. 3. 2013
……………………………………………………………
Iva Schmidová

…………………………………………………………..
Ing. Milan Zima

starostka

Ověřili: Bc. Miroslav Vaníček

Martin Kubovčík

místostarosta

člen zastupitelstva obce

člen zastupitelstva obce

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 25 ze dne 4. 3. 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

295/25/2013 vypuštění ze změny č. 1 územního plánu Běrunice č. par. 61/1, 60/1, 55/1,
69/1, 76/1, 92/1, 92/66,42/1,57/18,55/22,55/2,62/1 a 234/5 v k. ú. Běruničky. Dále se
nebude pořizovat změna na těchto pozemcích č. par. 7/1 a 1/4 v k. ú. Běruničky.
Výsledek hlasování:
9 pro
1 proti
0 zdržel
296/25/2013 vypuštění ze změny č. 1 územního plánu Běrunice č. par. 142/1 a 142/33 v k. ú.
Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
297/25/2013 žádost Honebního společenstva Běrunice o pronájem obecních
pozemků,ostatních ploch a lesa ve vlastnictví obce Běrunice za účelem honitby výkonu práva
myslivosti od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2023
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
298/25/2013 žádost firmy Transcentrum bus s. r .o. o udělení souhlasu s provozováním
vnitrostátní zvláštní linkové dopravy v naší obci.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
299/25/2013 zaplacení daně z převodu nemovitostí u koupených pozemků v k. ú. Běrunice č.
par.392/30, 392/29 a 392/1
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
300/25/2013 podání žádosti na VVP na úřad práce
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

301/25/2013 vypracování projektové dokumentace na zateplení a výměnu oken v ZŠ
Běrunice a vypracování energetického auditu včetně energetického štítku na ZŠ a OÚ
Běrunice
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
302/25/2013 změnu využití pozemku č. par. 245/1 v k. ú. Vlkov nad Lesy. Poplatek zaplatí

pan Pšenička
Výsledek hlasování:

9 pro

1 proti

0 zdržel

303/25/2013 nákup nebo pronájem stojanu na ekovodu
Výsledek hlasování:
9 pro
1 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- prodej plynovodu
- pozemkové úpravy
- dopis od paní Úmysové

-přijetí naší žádosti SŽDC na odkup pozemků

V Běrunicích dne 4.3.2013

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Bc. Miroslav Vaníček

člen zastupitelstva obce

………………………………………………

Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

členka zastupitelstva obce

………………………………………………………

